
KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-09-16 

Sida 
1 av 52 

 

 

Plats och tid Kommunfullmäktige, Stadshuset Kristallen, Kiruna 
 2021-09-16, kl. 08:15-16:30 radiosänt från 13:00. 
 
Beslutande Se särskild närvaroförteckning - bilaga 1 
 

 Utses att justera Kenneth Nilsson (S), Jimmy Johansson (C), 
 Magnus Gustafsson (C)  
 
  
 

Närvarande Biträdande förvaltningschef Conny Persson 
Nämndsekreterare Sofia Lagerlöf Määttä  
Nämndsekreterare Fredrik Lundholm 
Ungdomskonsulent Annelie Taavola § 102 - § 103 
Kultursekreterare Malin Rolund § 110 
Verksamhetschef kulturskolan Markus Forsberg § 111 

 
   Bilagor Närvaroförteckning  
   
   

Sekreterare:    

 Sofia Lagerlöf Määttä 
Ordförande:______________________________________________________

Annica Henelund (C) § 91- § 104, § 109, § 111, § 115, § 119 
 

 _____________________________________________________ 
 Rune Lans (C) § 105 - § 108, § 110, § 112- § 114, § 116- § 118 

 
 

Justeras:    
 Kenneth Nilsson (S)                                          
  
    
 Jimmy Johansson (C) § 91- § 104, § 109, § 111, § 115, § 119 

 
    
 Magnus Gustafsson (C) § 105 - § 108, § 110, § 112- § 114, § 116- § 118 

 

 

 

Bevis – justering av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom 
anslag. 

Sammanträdesdatum:   2021-09-16 
Datum för anslags 
uppsättande Datum för 
anslags nedtagande: 

Förvaringsplats för protokollet:  Kultur- och utbildningsförvaltningens kansli 

    

  Sofia Lagerlöf Määttä  
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§ 91 21-001-600 
 
 
Dagordning 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att punkt 5 ”Sammanträdesdagar kultur- och utbildningsnämnden 2022” utgår, 
 
att punkt 8 ” Medborgarförslag - Lekplats Kuttainen” utgår,  
 
att för övrigt fastställa dagordningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
1.  Ekonomisk rapport per augusti 2021 samt utfallsprognos helår 2021 
2. För kännedom - Investeringsbudget 2022 
3. Driftbudget 2022 
4. Revidering av nämndens investeringsbudget för 2021 
 a) Äskande investeringsmedel till installation Jägarköket 
 b) Äskande investeringsmedel staket Vittangi skola 
 c) Äskande investeringsmedel staket Svappavaara förskola 
 d) Äskande investeringsmedel arbetsmiljö Vittangi skola 
 e) Äskande investeringsmedel undervisningsmiljö Grundsärskolan 
 f) Äskande investeringsmedel sopuppsamlingsstaket Fjällets förskola 
5. Sammanträdesdagar kultur- och utbildningsnämnden 2022 
6. Utnämning av nytt dataskyddsombud och entledigande av dataskyddsombud 
7. (Medborgarförslag) Kommunkontakt - Senare sportlov i Kiruna kommun  
8. Medborgarförslag - Lekplats Kuttainen 
9. Remiss av SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
10. Rutiner för hantering av sammanträden med deltagare på distans 
11.  Revidering barn- och ungdomspolitisk strategi 
12. Rapport Ungdomsverksamheten 2021 
13.  Delårsrapport 2021, månad 1-8 
14.  Uppföljning av åtgärdsplan för kompetensförsörjning 2021 
15.  Handlingsplan Hållbar energi 
16. Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2020 
17. Systematiskt arbetsmiljöarbete 
18. Återrapportering - starta upp familjecentral 
19. Rapport Allmänkultur 
20.  Rapport Kulturskolan 
21.  Skola tillsammans 
22. Förvaltningschefen informerar 
23. Kulturchefen informerar 
24. Ordförande informerar 
25. Delgivning av inkomna handlingar 
26. Anmälan av delegationsbeslut 
27. Delgivning av klagomål enligt skollagen 
28. Kurser, konferenser samt förrättningar som skall godkännas av nämnden 
 
Punkt 5 utgår då Kommunfullmäktiges beslut om sammanträdesdagar ej hunnit inkomma. 
Punkt 8 utgår då samma fråga men från annan frågeställare hanteras i annan instans.  
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§ 91 fortsättning 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att punkt 5 ”Sammanträdesdagar kultur- och utbildningsnämnden 2022” utgår, 
 
att punkt 8 ” Medborgarförslag - Lekplats Kuttainen” utgår,  
 
att för övrigt fastställa dagordningen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.  
_______  
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§ 92 20-900-606 
 
 
Ekonomisk rapport per augusti 2021 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Ekonomisk rapport Kultur- och- utbildningsförvaltningen jan- aug 2021”, daterad  
2021-08-27, med tillhörande missiv daterad 2021-09-03, för vilka biträdande förvaltningschef Conny 
Persson föredrar. 
 
Resultat- Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Prog. avv.   Utfall 
räkn. (tkr) perioden   perioden   perioden   helår    helår   per.fg.år 
Intäkter -29 783   -26 217   3 565   -44 723   300   -37 729 
Personal 245 902  241 602  -4 300  366 901  -4 000  249 377 
Lokal o anl 57 964  59 718  1 754  88 772  0  36 875 
Material o tj. 90 181  92 108  1 927  137 537  0  88 595 
Kapitaltj. 3 990  3 481  -510  5 754  0  2 758 
Nettokost. 368 255   370 692   2 437   554 241   -3 700   339 876 

             

Verksamheter (tkr) 
Utfall   Budget   Avvikelse   Budget   Prog. avv.   Utfall 

perioden   perioden   perioden   helår    helår   per.fg.år 
Gem. verks. 91 625   94 144   2 519   141 276   0   66 966 
För- o gr.sk. 173 685  169 260  -4 425  253 861  -4 000  175 812 
Måltidsverks. 35 561  35 281  -280  54 634  -1 700  33 786 
Fria driftsalt. 45 326  47 089  1 763  66 173  0  44 070 
Interkom.ers. -416  -1 000  -584  -1 500  0  -641 
Kultur 22 473  25 917  3 444  36 796  2 000  19 896 
Nettokost. 368 255   370 692   2 437   554 241   -3 700   339 890 

 
För perioden redovisas ett överskott om 2,4 mnkr för hela organisationen, stora överskott i vissa 
verksamheter och stora underskott för andra. Kultur-och utbildningsförvaltningens verksamheter 
prognostiserar ett underskott på 3,7 mnkr år 2021. Controller, förvaltningschef och biträdande 
förvaltningschef prognostiserar emellertid en plus minus noll resultat för år 2021. Detta då ett flertal 
verksamheter som redovisar små och stora överskott perioden januari - augusti 2021 prognostiserar ett 
nollresultat år 2021. Det förefaller vara osannolikt att dessa verksamhetsbudgetar kommer att förbrukas i 
så stor grad som anges i inrapporteringen det sista kvartalet år 2021. Dels på grund av att tillgången på 
personal och vikarier i stort är begränsad. Dels på grund av att det krävs överanställningar sista kvartalet 
2021 för att för att budgeterna skall upparbetas helt år 2021.  
 
För- och grundskolor avviker negativt med 4,4 mnkr. Det är svårt att se utfallet per skola i detta skede då 
skolstrukturen medfört organisatoriska förändringar, vilket innebär att personal flyttats mellan 
verksamheterna. Grundskolorna i byarna samt Högalid 7 - 9 och Nya Raket 7 - 9 redovisar största 
underskottet för perioden. I Vittangi arbetas det med att komma rätt i budget genom att övergå till  
B-klassform i den mån arbetsmiljön gör det möjligt. Karesuando förväntas ha i budget i balans till 2022,  
de har pensionsavgångar som ej kommer tillsättas.   



KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-09-16 

Sida 
5 av 52 

 

 
 
 
 
§ 92 fortsättning 
 
 
Skolskjutsar redovisar överskott vilket beror på avbokade körningar och att vikarier inte behövt kallas in. 
Grundsärskolan redovisar ett underskott vilket beror på utökad bemanning.  
 
Måltidsverksamheterna underskott beror på att hyra för nya förskoleköket är högre än prognosen 
förutspådde. Jägarköket går plus och förskoleköken minus gällande förbrukning av livsmedel.  
Måltidsverksamhetens resursteam redovisar ett underskott på 690 tkr, vilket kan bero på att när 
personalen lånas ut till andra verksamheter registreras lönen ändå hos på detta kostnadsställe. 
 
Kulturens verksamheter redovisar ett överskott på 3,4 mnkr vilket härleds till effekter av covid-19. Mindre 
verksamhet har genomförts under perioden.  
 
Det är svårt att hitta personal både behörig och obehörig för att fylla de vakanser som finns, gäller för alla 
verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen.   
 
Investeringar för kultur- och utbildningsnämnden genomförs enligt plan, controllern ser över 
investeringarna då några poster flyttats till annan instans.   
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att  prognosen för Kultur-och utbildningsförvaltningen uppgår till ett nollresultat år  

2021.  
 
att kultur-och utbildningsnämnden lägger Ekonomisk rapport kultur-och  

utbildningsförvaltningen jan -aug 2021 daterad 2021-08-27 till handlingarna. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 89 beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2021-09-16 med en 
skriftlig analys av helårsprognosen.  
 
Kultur- och utbildnings-nämndens kulturutskott 2021-09-02 § 57 beslutar att lägga rapporten med 
godkännande till handlingarna. 
 
2021-09-16 diskuteras prognos och utfall, kultur- och utbildningsnämnden förlitar sig på kultur- och 
utbildningsförvaltningens årsprognos och bedömer därför att inga akuta åtgärder behöver vidtas.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C)  
 
att  lägga den ekonomiska rapporten med beaktande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 93 21-795-606 
 
 
För kännedom - Investeringsbudget 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger beslut ”Kommunfullmäktige 2021-06-07--08, § 97 Nämndernas och styrelsens 
investeringsbudget 2022 samt flerårsplan 2023 - 2025”. I vilket Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget till 4 540 tkr för år 2022, 14 040 tkr för år 2023,  
4 540 tkr för år 2024 och 4 540 tkr för år 2025. Beslutet härleds till kultur- och utbildningsnämndens 
investeringsäskanden 2022 - 2025 (tkr) nedan. 

 
 Behov 2022 2023 2024 2025 Förslag till 

beslut 

KUN Bergaskolan/Backen kök 9 500    Flyttas fram 
till 2023 

KUN KUN Kirunastipendiat 40 40 40 40 Bifall 
KUN KUN Anpassningar verksamheter 4 500 4 500 4 500 4 500 Bifall 

Summa  14 040 4 540 4 540 4 540  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 90 beslutar att lägga redovisningen 
med godkännande till handlingarna. 
 
  
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C)  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 94 21-178-606 
 
 
Driftbudget 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta föreliggande inriktningsförslag för arbetet med kultur och utbildningsnämndens  
 internbudget år 2022, med intention att ta slutgiltigt beslut vid kultur- och  
 utbildningsnämnden i oktober,  
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att bjuda in rektorer och fackliga  
 företrädare till en genomgång av prislappsbudgetering tillsammans med  
 ekonomiavdelningen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram för år 2022 kommer fastställas av Kommun-
fullmäktige den 2021-06-07--08. Ramarna baseras på SKR:s framtagna prislapps-budgeteringsmodell 
som utgår från prislapparna i kostnadsutjämningen. Det vill säga det verksamheterna genererar i den 
kommunala utjämningen kommer utgöra underlag för budgetramar, så kallade tekniska budgetramar. 
Utöver de tekniska budgetramarna kommer Kommunfullmäktige besluta om politiska prioriteringar 
som tillskott till de tekniska ramarna. 
 
Enligt prislappsbudgeteringsmodell ska varje nämnd klara av att utföra sin verksamhet till ett 
genomsnittligt pris och en genomsnittlig kvalitet. Det är det som de tekniska ramarna ska räcka till. 
Modellen tar hänsyn till volymökningar och -minskningar i de tekniska ramarna. Ökade ambitioner är 
däremot inte medräknade i de tekniska ramarna. Det är upp till politiken att fatta beslut om dessa 
prioriteringar. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens tekniska ram år 2022 plus politiska prioriteringar enligt 
prislappsbudgeteringsmodellen är 21 mnkr mindre än Kultur- och utbildningsnämndens tilldelade 
budgetram för år 2021. 
 
Kommunfullmäktiges målsättning den 2021-06-07--08 för kultur- och utbildningsnämnden antas 
således att bli att minska driftbudgetramen under planperioden 2022 - 2025 med 21 mnkr. 
Kommunfullmäktiges målsättning den 2021-06-07--08 för kultur- och utbildningsnämnden antas 
således att bli att minska driftbudgetramen år 2022 med 5 mnkr. 
 
Behandling av ärendet 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2021-04-22 § 49 att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att snarast möjligt ta fram ett underlag till kultur- och utbildningsnämnden 
för driftbudget 2022. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-05-27 § 46. Ordförande Annica Henelund 
informerar om att då det är skolan som har de höga kostnaderna så innehåller inriktningsförslaget därför 
inga förslag gällande kulturens verksamheter. Kulturens verksamheter har de senaste åren sparat mycket 
på sina budgetposter. Kulturutskottet beslutar att lägga informationen med beaktande till handlingarna.  
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§ 94 fortsättning  
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 beslutar arbetsutskottet att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till kultur- och utbildnings-nämnden 2021-06-10 återkomma 
med ett kompletterat förslag för driftbudget 2022. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2021-06-10 § 70 att anta föreliggande inriktningsförslag för 
arbetet med kultur och utbildningsnämndens internbudget år 2022. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2021-09-09 § 91 att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att se över underlaget innan ärendet föredras vid kultur- och utbildnings-
nämnden 2021-09-16.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar 2021-09-02 att förslaget föredras för kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-09-16. 
 
Vid MBL (samråd enligt medbestämmandelagen § 11 och § 19) 2021-09-13 § 4, yrkar Lärarförbundet på att 
det behövs ett klargörande om hur fluktuationer i barn- och elevantal påverkar den tekniska ramens 
storlek. Lärarförbundet yrkar också på att det behövs ett klargörande om hur den tekniska ramen 
påverkas av jämförelser med andra kommuner genom prislappsbudgeteringens referenskostnader samt 
hur relevant referenskostnaden är givet de geografiska förutsättningarna för Kirunas skolorganisation. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger skrivelsen ”Inriktning för arbete med kultur- och utbildnings- 
nämndens driftbudget 2022” daterad 2021-09-03, vilket är ett vidare arbetat förslag enligt uppdrag 
från arbetsutskottet 2021-09-02. Föreligger även Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-07--08 § 90 
Budgetdirektiv 2022 - 2025, § 91 Beräkningsunderlag till budget 2022 - 2025 och § 96 Nämndernas 
och styrelsens driftbudget 2022 samt flerårsplan 2023 - 2025, med tillhörande bilaga ”Kiruna kommun 
Tekniska budgetramar 2022 - 2025 sammanställning”. För vilka biträdande förvaltningschef Conny 
Persson föredrar.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens budgetram uppgår till 554 241 tkr per den 2021-08-31 inklusive budget 
på 6 000 tkr för lönerevision 2021. Kultur- och utbildningsnämndens driftbudgetram fastställdes av 
Kommunfullmäktige den  
2021-06-07—08 till:  
481 956 tkr år 2022 (teknisk ram) + 74 000 tkr (politiska prioriteringar) = 555 956 tkr inkl. lönerevision  
490 850 tkr år 2023 (teknisk ram)  
509 810 tkr år 2024 (teknisk ram)  
520 940 tkr år 2025 (teknisk ram)  
 
Lönerevision uppgår till ca 6 000 tkr per år för Kultur- och utbildningsförvaltningen. Således innebär 
2022 års ram exklusive lönerevision en ram på 555 956 tkr – 6 000 tkr (lönerevision) = 549 956 tkr. 
Vilken kan jämföras mot 2021 års ram på 554 241 tkr. Det innebär en ramminskning på 4 285 tkr. Vilket 
stämmer väl överens med Kommunfullmäktiges målsättning den 2021-06-07--08 för Kultur- och 
utbildningsnämnden att minska driftbudgetramen år 2022 med 5 mnkr i jämförelse med år 2021 års 
budget. Utöver detta resonemang så tillkommer även kostnadsökningar i form av index-regleringar av 
hyror, livsmedel, drivmedel etcetera samt barn- och elevförändringar. Kommunfullmäktiges målsättning 
den 2021-06-07--08 för Kultur- och utbildningsnämnden är således att minska driftbudgetramen under 
planperioden 2022 - 2025 med 21 mnkr i jämförelse med 2021 års budget. 
 
I föreliggande förslag finns inga förändringar mot tidigare budgetår gällande kulturens verksamheter, 
kulturen har sedan 2018 haft stora neddragningar och fastställd teknisk ram bygger på SCB-statistik för 
utbildningsområdet, vilket är det som jämförs mot andra kommuner. Således bör utbildningssidan stå för 
neddragningar och effektiviseringar för att få budget i balans. 
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§ 94 fortsättning 
 
Förvaltningens förslag till förändringar mot år 2021:  
 
Utbildning centralt  
Förvaltningschef - konsultkostnader: -50 tkr  
Intäkter - avgifter: -500 tkr  
Verksamhetsservice en tjänst: -542 tkr  
Verksamhetsservice 3 tjänster HT 22: -600 tkr  
Gemensam chef Elevhälsan och Språkcentrum: -700 tkr  
Pc-datorer för personal i förskola och förskolekök: +380 tkr  
 
Elevhälsan  
Elevhälsan - logoped: -149 tkr  
Elevhälsan - kurator: -600 tkr  
Elevhälsan – utökat friskolebidrag: +1 096 tkr  
 
Förskola  
En avdelning Backens förskola: -922 tkr  
En avdelning Jökelns förskola: -952 tkr  
En avdelning Bolags förskola: -1 069 tkr (En avdelning Backen flyttar in)  
En avdelning Norrskenets förskola: -1 400 tkr  
Mangigatan 25 (Öppna förskolan DBV): -161 tkr  
Kuttainen - Annan pedagogisk omsorg: +529 tkr  
Förskolan Kuttainen - personal: -478 tkr  
Förskola Kuttainen - förbrukning: -6 tkr  
Förskola Kuttainen - lokal: -280 tkr  
Familjecentral: +80 tkr  
Förskolerektor: +230 tkr  
 
Grundskola  
Förstärkning av personalbudget Högalid 7 - 9: +1 000 tkr  
 
Språkcentrum  
Två heltider studiehandledare: -874 tkr  
Två visstider studiehandledare: -890 tkr  
0,5 tjänst modersmålslärare: -225 tkr  
 
Måltidsverksamheten  
Centralt förskolekök - lokaler: +482 tkr  
0,75 tjänst måltidsbiträde Bergaskolan: +300 tkr  
 
Summa: -6 300 tkr 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår:  
 
att  kultur- och utbildningsnämnden antar föreliggande inriktningsförslag för arbetet med kultur- och  

utbildningsnämndens internbudget år 2022.  
 
Vid sammanträdet förtydligar ordföranden att när Kommunfullmäktige antagit budgetramen för 2022 
ändras den inte oavsett om elev- och barnantal ökar eller minskar under perioden.  
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§ 94 fortsättning 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta föreliggande inriktningsförslag för arbetet med kultur och utbildningsnämndens  
 internbudget år 2022, med intention att ta slutgiltigt beslut vid kultur- och  
 utbildningsnämnden i oktober,  
 
att  kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att bjuda in rektorer och fackliga  
 företrädare till en genomgång av prislappsbudgetering tillsammans med  
 ekonomiavdelningen. 
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden av Magnus Gustafsson (C), Annica Henelund (C), 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 95 a 21-046-606 
 
 
Revidering av nämndens investeringsbudget 2021 
Äskande investeringsmedel till installation Jägarköket 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att 100 tkr avsätts från Anpassningar verksamheter till installation av nya grytor vilket  
 innebär förändring av golvbrunnar och fundament för grytorna i Jägarköket. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Äskande investeringsmedel” daterad 2021-06-11. 
 
Kultur och utbildningsnämnden beslutade 2021-03-04 § 26 b, att avsätta 2 000 tkr för nya kokgrytor för  
Jägarköket. Förändring av golvbrunnar och fundament kräver dock avsättning av ytterligare medel och  
Därför görs nu ett tilläggsäskande. 
 
Jägarköket är ett av kommunens känsligaste kök eftersom vi tillagar och skickar mat till sjukhus, särskilt 
boende och till hemmaboende pensionärer. De medborgare som är de sjukaste och svagaste och har stort 
behov av kommunalservice i form av måltider från oss. Jägarköket avlastar andra kök vid vattenskador 
och reparationer. Från 2023 ökar produktionen i detta kök.  
 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att 100 tkr avsätts till installation av nya grytor vilket innebär förändring av golvbrunnar och 

fundament för grytorna i Jägarköket.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 92 a beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att 100 tkr avsätts till installation av nya grytor vilket innebär förändring 
av golvbrunnar och fundament för grytorna i Jägarköket.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 95 b 21-046-606 
 
 
Revidering av nämndens investeringsbudget 2021 
Äskande investeringsmedel staket Vittangi skola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  200 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Vittangi skola för staket. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Äskande investeringsmedel Vittangi skola staket” daterad 2021-05-31. 

Höstterminen 2021 kommer en elev, med specifika behov, till Vittangi skola. Vittangi skola har en öppen 
skolgård med direkt tillgänglighet till en mindre gata men också till huvudleden som trafikeras även av 
fordon på genomresa, yrkestrafik.  

För att kunna garantera barnets säkerhet äskas medel för ett staket runt Vittangi skolgård. Här behöver 
man tänka på att snöröjning och utryckningsfordon måste komma genom grindarna på ett enkelt sätt. Ett 
staket ger också personalen en bättre psykosocial arbetsmiljö vid utevistelse.  

 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
Att 200 tkr omfördelas till Vittangi skola för staket från KUN anpassning 
  
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 92 b beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att 200 tkr omfördelas till Vittangi skola för staket från KUN anpassning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 95 c 21-046-606 
 
 
Revidering av nämndens investeringsbudget 2021 
Äskande investeringsmedel staket Svappavaara förskola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  50 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Svappavaara förskola för staket. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Äskande investeringsmedel Svappavaara förskola staket” daterad 2021-05-31. 
 
Svappavaara förskola har behov av ordentliga reparationer av staketet som omgärdar förskolans gård.   
I dagsläget är staketet inte barnsäkert och barnen kan lätt slinka igenom ett hål som finns bakom 
uteförrådet och därmed smita från förskolans gård. Grinden är också i mycket dåligt skick och dessutom 
svår att stänga. Risken att även någon vuxen lämnar den öppen är stor. Den är helt enkelt för svår att 
stänga på ett, för barnen, säkert vis. Dessutom är olika delar av staketet runt förskolans gård näst intill 
murket. Trä staketet är inte barnsäkert och är av äldre modell. Utifrån staketets nuvarande skick kan 
personalen inte garantera barnens säkerhet, vilket också påverkar personalens psykosociala arbetsmiljö i 
form av stress och oro vid utevistelse.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  50 tkr omfördelas till Svappavaara förskola staket från KUN Anpassning  
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 92 c beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att 50 tkr omfördelas till Svappavaara förskola staket från KUN Anpassning. 

 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 95 d 21-046-606 
 
 
Revidering av nämndens investeringsbudget 2021 
Äskande investeringsmedel arbetsmiljö Vittangi skola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  300 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Vittangi skola - arbetsmiljö. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Äskande investeringsmedel Vittangi skola - arbetsmiljö” daterad 2021-05-31. 
Sammanfattningsvis äskar Vittangi skola om nya möbler och dragskåp/ventilationsskåp till  
NO salen och högstadiets klassrum på skolan för förbättrad arbetsmiljö. En brist i säkerheten är de 
bänkar som finns i NO-salen idag. Det är låga bord där det för eleverna blir svårt att arbeta stående ur 
ergonomisk synvinkel.  En risk som förekommer när eleverna sitter ned vid laborationer är till 
exempel kokande vatten som spills ut på bänken och om då eleven sitter är risken mycket högre att 
eleven kan bränna sig än om eleven står upp. Arbetsmiljöverket (2013) skriver i ”Så arbetar du med 
kemikalier i skolan” att det är ofta lämpligt att stå upp när man laborerar, eftersom man kan agera 
snabbare om något oförutsett inträffar”. Borden som äskandet gäller är laborationsbord vilket innebär 
att de har en högtrycklaminatskiva samt teleskopiska ben för valbar höjd. För att kunna följa de lagar 
och säkerhetsföreskrifter som en NO undervisning kräver innebär det en prioritering med en kostnad 
om 168 tkr. Detta innefattar då tre skåp för kemikalier med tillhörande ventilationsrör och godkänd 
fläkt, tre skåp för förvaring i kemi preparation samt åtta laborationsbord och 22 stolar. 
 
Vidare äskas om att byta ut äldre möblemang för en bättre arbetsmiljö, orsaken är främst att ett av 
klassrummen på högstadiet fortfarande har kvar bord från långt tillbaka och att de inte finns bord nog 
för samundervisning. Personal har tydligt sett och hört hur eleverna upplever hur mycket bättre de 
nya stolarna är ur ett ergonomiskt perspektiv och att borden i samverkan med de nya gardinerna gett 
en klar förbättring på ljuddämpning i klassrummen. Denna prioritering omfattar ett belopp om 99 
tkr. Vilket innefattar 30 bord och 60 stolar. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  300 tkr omfördelas från KUN Anpassning till Vittangi skola - arbetsmiljö  
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 92 d beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att 300 tkr omfördelas från KUN Anpassning till Vittangi skola - arbetsmiljö. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 95 e 21-046-606 
 
 
Revidering av nämndens investeringsbudget 2021 
Äskande investeringsmedel undervisningsmiljö Grundsärskola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  70 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till grundsärskolan. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Äskande investeringsmedel” daterad 2021-08-23. 

Det är stora behov av att tillrättalägga undervisningsmiljön i grundsärskolan så att eleverna får sin 
undervisning i enighet med läroplan för grundsärskolan. 

Grundsärskolans elever har ökat i antal de senaste åren. De lokaler som finns idag är inte helt 
ändamålsenliga för elevgruppen. De senaste åren har eleverna som börjat i grundsärskolan varit yngre 
än tidigare och överlag tillhört ämnesområdeselever tidigare kallat träningsskoleelever. Det innebär att 
eleverna ska erbjudas undervisning som är mera praktiskt inriktad så som skapande verksamhet, 
motorikträning men även kunna ha undervisning individuellt eller i liten grupp.  

De planerade insatserna är: 
Demontering och flytt av befintlig dörr i ett klassrum för att eleverna inte ska behöva gå igenom ett 
annat rum som blir ett störande moment för elever som har undervisning i lokalen. Bygga igen en 
dörröppning och montage av dörr som kommer att bli ett klassrum för vardagsaktiviteter. Flytt av 
bänkskåp där ny dörr monteras. Målningsarbeten. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att 70 tkr ex. moms omfördelas från Anpassningar av grund- och förskola till grundsärskolan. 
  
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 92 e beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att 70 tkr omfördelas från Anpassningar av grund- och förskola till  
grundsärskolan. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 95 f 21-046-606 
 
 
Revidering av nämndens investeringsbudget 2021 
Äskande investeringsmedel sopuppsamlingsstaket Fjällets förskola 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  45 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Fjällets förskola. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Äskande investeringsmedel om sopuppsamlingsstaket för kärl till Fjällets förskola” 
daterad 2021-08-19. 
 
Sopuppsamlingsstaket för kärl saknas vid Fjällets förskola och detta innebär ett arbetsmiljöproblem när 
återvinningskärl blåser iväg. Det blåser ofta starka vindar där förskolan är belägen och förskolan har 
därför ett stort behov av att få staket så att kärlen inte blåser iväg. Det är inte enbart tomma kärl som 
blåser iväg utan även de som är fyllda. Personalen upplever att det blir tungt och stressigt att hämta 
kärlen som blåser i väg. Föreliggande skrivelse refererar till bestämmelser i Arbetsmiljölagen, 
belastningsergonomi (AFS 2012:2), Arbetsmiljölagen, organisatorisk och socialarbetsmiljö (AFS 2015:4). 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  45 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Fjällets förskola. 
  
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 92 f beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden besluta att 45 tkr omfördelas från Anpassningar verksamheter till Fjällets förskola. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 96 21-091-600 
 
 
Sammanträdesdagar kultur- och utbildningsnämnden 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen hantera ärendet gällande sammanträdesdagar 2021-08-31. Nämndsekreteraren 
meddelar att när kommunstyrelsen tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige kan ett förslag för kultur- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar arbetas 
fram. Förhoppningen är att detta kan vara klart till nämndens sammanträde 2021-09-16. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 93 beslutar att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och utbildningsnämnden 2021-09-16 
med ett förslag på sammanträdesdagar 2022 för kultur- och utbildningsnämnden, arbetsutskottet och 
kulturutskottet. 
 
Vid dagens sammanträde har Kommunfullmäktiges beslut om sammanträdesdagar ej hunnit inkomma, 
varför ärendet utgår. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 97 21-724-600 
 
 
Utnämning av nytt dataskyddsombud och entledigande av dataskyddsombud 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att entlediga Susan Sidér som dataskyddsombud för kultur- och utbildningsnämnden från och 

med 2021-08-31, 
 
att  utse tillträdande kommunjurist Peter Engström som dataskyddsombud för kultur- och 

utbildningsnämnden från och med 2021-09-01.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Utnämning av nytt dataskyddsombud och entledigande av dataskyddsombud, 
Kultur- och utbildningsnämnden” daterad 2021-08-25. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-24, § 183 att entlediga Susan Sidér som dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen från och med 2021-08-31, samt att utse tillträdande kommunjurist Peter Engström som 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 2021-09-01 och att anmoda övriga nämnder att 
fatta likalydande beslut om att utse nytt dataskyddsombud. 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar att varje personuppgiftsansvarig ska utse dataskyddsombud 
som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av dataskyddsförordningen. För Kiruna 
kommuns del gäller att varje nämnd är personuppgiftsansvarig för sin behandling av sina personuppgifter. 
Därmed ska samtliga nämnder utse ett dataskyddsombud. 
 
Susan Sidér kommer att lämna sin anställning som jurist vid kommunledningskansliet och därmed även 
uppdraget som dataskyddsombud. Med anledning härav måste samtliga nämnder utse ett nytt 
dataskyddsombud. Den 16 augusti 2021 börjar Peter Engström sin anställning som kommunjurist i Kiruna 
kommun och har erfarenhet av dataskyddsarbete. Han har ställt sig positiv till att därmed även träda in 
som nytt dataskyddsombud. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och utbildningsnämnden 
 
att  entlediga Susan Sidér som dataskyddsombud för kultur- och utbildningsnämnden från och med 

2021-08-31,  
att  utse tillträdande kommunjurist Peter Engström som dataskyddsombud för kultur- och 

utbildningsnämnden från och med 2021-09-01. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 94 beslutar att föreslå kultur- och  
utbildningsnämnden att anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
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§ 97 fortsättning  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 98 21-753-600 
 
 
(Medborgarförslag) Kommunkontakt - Senare sportlov i Kiruna kommun 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anse kommunkontakten besvarad enligt kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger förslag 2021-03-23 från Christer Funck till kommunkontakten. Av förslaget framgår att 
förslagsställaren anser att sportlovet ska förläggas till en senare period av vårvintern. En 
senareläggning skulle öka möjligheten för skolbarnen att nyttja vårvinterns fina möjligheter i Kiruna. 
 
Hantering av ärendet  
 
Kommunstyrelsens fritidsutskott beslutar 2021-05-17, § 19, Kommunkontakt, senare sportlov i Kiruna 
kommun att överlämnaförslaget till kultur- och utbildningsnämnden för besvarande.  
 
Föreligger skrivelse ” Förslag avseende medborgarförslag om senare sportlov för Kiruna kommuns 
skolor” daterad 2021-08-19. 
 
Under hösten tar kultur- och utbildningsförvaltningen fram ett förslag på hur läsåret för Kiruna 
kommuns grundskolor kan se ut kommande läsår. Förslaget utgår från skollagen, samordning med 
Lapplands gymnasium, kommunerna Pajala, Gällivare och Jokkmokk samt tidigare inkomna synpunkter 
från verksamheter, personal, elever och vårdnadshavare. Det finns inga lagliga hinder för att senarelägga 
sportlovet men det skulle, i enlighet med överenskommelsen med Lapplands gymnasium och 
kommunerna Pajala, Gällivare och Jokkmokk, innebära att även dessa fyra organisationer skulle behöva 
fatta samma beslut.  
 
Vid tidigare föreslag om flytt av sportlov från vecka 10 har följande tre typer av synpunkter från lärare 
och vårdnadshavare inkommit; 

- Det blir för kort tid mellan sportlov och påsklov vilket gör det svårt att nyttja tiden i 
undervisningen (beror på hur tidigt/sent påsken ligger det aktuella året) 

- Har alltid legat vecka 10 så man har redan planerat resor etcetera utifrån att det kommer vara  
vecka 10. 

- Alla sportlovserbjudanden gällande resor gäller som senast vecka 10. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår 
 
att  förslaget om att senarelägga sportlovet för Kiruna kommuns skolor till vecka 11 tas med i  

förvaltningens underlag i utarbetandet av läsårsplan 2022/2023 inför remissomgång. 
 
att hänsyn tas till remissvaren inför eventuellt beslut om att senarelägga sportlovet till vecka 11  

våren 2023. 
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§ 98 fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2021-09-02 § 95 att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden att anta kultur- och utbildningsförvaltningens svar som sitt eget. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anse kommunkontakten besvarad enligt kultur- och utbildningsförvaltningens yttrande. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 99 21-791-363 
 
 
Medborgarförslag angående flytt av lekplats Kuttainen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ett medborgarförslag med förslag om flytt av lekplats i Kuttainen ankom förvaltningen 2021-06-29. 
Medborgaren skriver att efter att skolan sålts till privata ägare känner man sig som en tjuv när man 
besöker lekplatsen på nuvarande plats. Medborgaren föreslår alternativ flytt i närheten till den 
kommunala idrottshallen.  
 
Förvaltningens bedömning är att avstånden i vardera fallen är marginella och finner denna 
upplevda olägenhet ej oöverstiglig. Flytt av lekplats bedöms inte vara ekonomiskt försvarbart. 
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 96 beslutar att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden att anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag som sitt eget.  
 
Inför sammanträdet 2021-09-16 har det kommit till kultur- och utbildningsförvaltningens kännedom att 
ett likande ärende men från en annan frågeställare hanteras i annan instans, varför ärendet utgår. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ärendet utgår. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 100 21-723-701 
 
 
Remiss av SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att kultur- och utbildningsnämnden står bakom remissvaret utan vidare synpunkter. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Förslag till svar på remiss till Socialdepartementet i ärendet S2021/04102” daterad 
2021-07-01. 
 
Syftet med Socialdepartementets förslag Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga (SOU 2021:34), är att uppnå en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och 
hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Bakgrunden till uppdraget är problem med en 
fragmentiserad hälso- och sjukvård utan tillräcklig koordinering på nationell nivå. Detta leder till att 
barn och unga inte alltid får sina behov av vård tillgodosedda. För barn och unga med psykisk ohälsa 
tillkommer dessutom ett antal första linjeverksamheter som är organiserade på olika sätt i landet. Det 
finns stora brister i likvärdigheten, inte minst gäller det förutsättningarna för elevhälsans medicinska 
insatser att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande insatser på likvärdiga grunder i landet. 
Hälsouppföljningen av barn och unga är inte heller sammanhållen och insatser skiljer sig åt både mellan 
vårdverksamheter och över tid under barns och ungas uppväxt. Det finns brister när det gäller tillgången 
till hälsofrämjande och förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern. Skolans elevhälsa 
har alltmer utvecklats mot att hantera skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling mot utbildningens 
mål. Barn och unga kan dock behöva hälsofrämjande och förebyggande insatser oavsett sina skolresultat. 
Förslaget innebär bland annat ett förtydligande i lag att regionen i sin planering och utveckling av hälso- 
och sjukvården till barn och unga ska samverka med huvudmän inom skolväsendet.  
 
Utredningen bedömer att det är centralt att säkra tillgången till hälsofrämjande och förebyggande 
insatser för barn och unga under hela uppväxttiden samt samordning och koordinering av sådana 
insatser på nationell nivå. Dessutom bedömer utredningen att det behövs ytterligare åtgärder för att 
stärka samverkan mellan de aktuella vårdverksamheterna och samordning av vårdinsatser för barn  
och unga. 
 
Utredningen föreslår följande: 
-Ett förtydligande i lag att hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa. 
-Ett bemyndigande att meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdens arbete för att främja hälsa och 
förebygga ohälsa hos barn och unga. 
-Uppdrag till Socialstyrelsen att i samråd med flera myndigheter och organisationer utforma ett 
nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga 
-Uppdrag till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att i samråd med Socialstyrelsen och 
andra berörda myndigheter och aktörer göra 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och utbildningsnämnden  
 
att  stå bakom förslaget utan synpunkter 
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§ 100 fortsättning 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 2021-09-02 § 97 att föreslå kultur- och 
utbildningsnämnden besluta enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att kultur- och utbildningsnämnden står bakom remissvaret utan vidare synpunkter.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 101 21-721-600 
 
 
Rutiner för hantering av sammanträden med deltagande på distans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget ”Rutiner för hantering av sammanträden med deltagande på distans” gällande  
 kultur- och utbildningsnämnden samt nämndens arbetsutskott och kulturutskott,  
 
att hantering av de tekniska förutsättningarna för sammanträden på distans skickas vidare till  
 kommunstyrelsen i hopp om en kommunövergripande lösning.    
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-02-22 § 18 att tillåta styrelse och övriga nämnder sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans om särskilda skäl föreligger och om ljud- och bildöverföring sker 
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor, att införa 
ny § 13 i socialnämndens, kultur- och utbildningsnämndens, miljö- och byggnämndens och 
överförmyndarnämndens reglementen med följande lydelse: ”Nämnden får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Deltagande på distans förutsätter att den ledamot som önskar delta på 
distans har tillgång till ljud- och bildöverföring som är stabil och av hög kvalitet. Presidiet avgör inför 
varje enskilt sammanträde om närvaro får ske på distans. Om något sammanträde ska behandla 
ärenden som avgörs genom sluten omröstning får deltagande endast ske om tekniska lösningar 
säkerställer att valhemligheten bevaras”, samt att kommunstyrelsen och övriga nämnder upprättar 
rutiner för hantering av sammanträden med deltagare på distans.  
 
 
Behandling av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 § 87 kultur- och utbildningsförvaltningen 
får i uppdrag att till kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 ta fram rutiner för hantering av 
sammanträden med deltagare på distans gällande kultur- och utbildningsnämnden, kulturutskottet 
och arbetsutskottet.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2021-06-10 § 77 att kultur- och utbildningsförvaltningen 
får återkomma till nästkommande arbetsutskott med upprättade rutiner för hantering av 
sammanträden med deltagande på distans gällande kultur- och utbildningsnämnden, arbetsutskottet 
och kulturutskottet.  
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 99 informerar nämndsekreterare 
Fredrik Lundholm att arbetet med att ta fram rutiner för hantering av sammanträden med deltagare 
på distans är påbörjat. Arbetsutskottet beslutar att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag 
att ta fram ett färdigt förslag till kultur- och utbildningsnämnden 2021-09-16. 
 
Vid dagens sammanträde föreligger förslag för ”Rutiner för hantering av sammanträden med 
deltagare på distans – Kultur- och Utbildningsnämnden” daterad 2021-09-07. För vilken 
nämndsekreterare Fredrik Lundholm föredrar. Rutinen som ska tillämpas vid sammanträden i 
Kultur- och utbildningsnämnden samt vid sammanträden i nämndens arbets- och kulturutskott.  
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§ 101 fortsättning  
 
Rutinen vänder sig till ordförande, övriga ledamöter och nämndsekreterare. Rutinen belyser, rättsliga 
och tekniska förutsättningar för att deltagande på distans ska vara tillåtet. I dagsläget finns ännu inte 
tillgång till rätt programvara och teknik för att genomföra sammanträden med deltagande på distans.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltning föreslår vid sammanträdet att rutinen antas men att de tekniska 
förutsättningarna bör realiseras i en kommunövergripande ansträngning.   
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att anta förslaget ”Rutiner för hantering av sammanträden med deltagande på distans” gällande  
 kultur- och utbildningsnämnden samt nämndens arbetsutskott och kulturutskott,  
 
att hantering av de tekniska förutsättningarna för sammanträden på distans skickas vidare till  
 kommunstyrelsen i hopp om en kommunövergripande lösning. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______ 
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§ 102 21-786-600 
 
 
Revidering barn- och ungdomspolitisk strategi 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att anta reviderad barn- och ungdomspolitisk strategi.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Revidering av Barn- och ungdomspolitisk strategi Kiruna kommun”, daterad  
2021-06-18, samt nuvarande ”barn- och ungdomspolitisk strategi” antagen av Kommunfullmäktige  
2020-02-17 § 4, och förslag till reviderad ”Barn- och ungdomspolitisk strategi”.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden är ansvarig för revidering av barn- och utbildningspolitiska 
handlingsprogrammet. Under 2021 har revidering genomförts i samarbete med representanter från 
socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
Redaktionella ändringar har genomförts utifrån att barnkonventionen sedan 1 januari 2020 är del av 
svensk lagstiftning.  
 
Målgruppen för barn- och ungdomspolitisk strategi har ändrats från 0-25 år till 0-21 år, på grund av att 
vårdnadshavare har en underhållsskyldighet under tiden för barnets studier i grundskola/gymnasieskola 
eller jämförbar grundutbildning (dock längst till 21 år, se §1, kap 7 föräldrabalken). Därför tas även 
meningen ”En ungdom är enligt nationell ungdomspolitik en människa mellan 13-25 år” bort från 
strategin. 
 
Redaktionella ändringar har gjorts i stycket om målgrupp och om intresseorganisationer och föreningars 
delaktighet i strategin. Organisationer/ föreningar ska enligt strategin inte medverka vid 
revideringsarbetet.  
 
Gällande stycket om genomförande och uppföljning finns ett förslag av tidpunkt för revidering till vart 
fjärde år.  
 
Under stycket om utbildning ersätts meningen ”Alla ungdomar i ålder 16-24 år ska ha information om 
kommunens aktivitets- och uppföljningsansvar (KAA).” av ”Ungdomar i åldern 16-19 år som inte 
studerar och/eller inte har en gymnasieexamen ska erbjudas individuella insatser inom kommunens 
aktivitetsansvar (KAA).” Kommuner har enligt kap 2, skollagen ett aktivitetsansvar för alla ungdomar 
som har gått ut gått ut grundskolan och inte går i gymnasiet.  
 
I stycket om fritid föreslås en ändring till att ”Kiruna kommun ska erbjuda möjligheter till ett varierat 
utbud av fritidsaktiviteter […]” i stället för ” Kiruna kommun ska erbjuda ett varierat utbud av 
fritidsaktiveter […]”. 
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att anta revideringen av barn- och ungdomspolitisk strategi för  

Kiruna kommun. 
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§ 102 fortsättning  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 98 beslutar att ärendet föredras vid  
kultur- och utbildningsnämnden 2021-09-16. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att anta reviderad barn- och ungdomspolitisk strategi. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Rune Lans (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 103 21-829-386 
 
Rapport Ungdomsverksamheten 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Ungdomsverksamheten 2021” daterad 2021-08-19. Skrivelsen redovisar för 
ungdomsverksamhetens olika uppdrag, ansvarsområden och samarbeten med rubrikerna; 
Mötesplatserna (Ungdomens hus i Kiruna C, Mötesplats Svappavaara och Mötesplats Vittangi), 
Föreningsråd, Vittangi 4 H, Attraktiva mötesplatser/arrangemang, Ung idé, Ungas inflytande och 
strategiskt arbete, Blås Grönt, Ungdomsverksamhet vid skollov.  
 
Annelie Taavola ungdomskonsulent föredrar för rapporten vid sammanträdet och sammanfattningsvis 
har mycket av ungdomsverksamheten varit stängd, vilande, genomförts utomhusaktiviteter eller 
anpassats till digitala plattformar där det varit möjligt till följd av Covid-19. Förhoppningsvis kan 
verksamheterna öppna upp igen under hösten.   
 
Idag är Mötesplatsen i Kiruna C och Svappavaara öppen men med begränsad verksamhet. 
Ungdomsgården i Vittangi och på Nya Raketskolan är ej öppen, detta på grund att det inte finns 
personal. Vittangi sportklubb startar i oktober med utomhusaktiviteter från 12 år och uppåt, i den mån 
de klarar av det.  
 
Rektorn på Nya Raketskolan ser gärna att ungdomsgården öppnar och detta kommer ske så snart det går 
att rekrytera lämplig personal.  
  
I samråd med föreningsrådet i Karesuando har avtal med ungdomsverksamheten för att framförallt 
genomföra lovaktiviteter för barn och unga. Det har inte efterfrågats om mötesplats utan från 
Karesuando efterfrågas utomhusaktivitet. Svårigheten har varit att hitta ledare till aktiviteterna.  
 
 
Hantering av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-09-02 § 62 beslutar att rapporten föredras 
vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-09-16. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
Yttranden i kultur- och utbildningsnämnden Lars-Jonas Kemi (SL), Krister Pounu (KD). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 104       21-857-606 
 
Delårsrapport 2021, månad 1–8 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att att  lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna, 
 
att  skicka delårsrapporten till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ”Verksamhetsberättelse delår 2021 KUN” inklusive bilagor ”Horisontella 
perspektivet”, ”Måluppfyllelse delår 2021”, ”Tabell måluppfyllelse Grundskolan åk 9 vt 2021” och 
”Analys Måluppfyllelse åk 9 vt 2021”, samtliga odaterade. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter innefattar för- och grundskolor, kommunala 
kulturverksamheter, måltidsverksamhet, skoltransporter samt elevhälsa. Delårsrapporten 
sammanfattar delåret under rubrikerna åretshändelser, utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse i 
för- och grundskola, ekonomi och framtid, för vilka biträdande förvaltningschef Conny Persson 
föredrar.  
 
Det politiska beslutet om ny skolstruktur har präglat hela förvaltningens fokus fram till skolstart 
höstterminen 2021. Rådande pandemi har dock gjort att planerna inte kunna följas fullt ut. Ett stort 
arbete kring trafiksituationen genomförs, allt i akt och mening att skapa trygga och säkra skolvägar. 
BRO problematik (byggnadsrelaterad ohälsa) har tvingat fram modullösning på Bergaskolan och 
platsbrist är orsak till liknande lösning på Jukkasjärviskola. De nya modulerna står på plats vid 
terminens början. Aurora kulturhus & Kongress står klart och verksamheterna planerar för inflytt. 
Förvaltningschefen har sagt upp sig och går till annat uppdrag. Processen med nya förskolor är 
igångsatt och målet är att presentera ett förslag för kultur- och utbildningsnämnden under hösten. 
Efter fattat beslut kommer processen förskola tillsammans att påbörjas enligt ordförandes önskemål. 
Arbetet med budget för 2022, med den nya prislappsbudgeteringen, är inlett och förväntas tas i 
nämnd i september. Alla verksamheter utmanas ständigt av svårigheten att rekrytera behörig 
personal, samtidigt som pensionsavgången är hög. Nämnden har beslutat att använda stadsbidraget 
Likvärdig skola till arbetet med trygghet och studiero. Ett antal skolcoacher/ skolvärdar har anställts 
för höstterminen. Verksamhetsmål med tillhörande aktiviteter har processats fram av förvaltning och 
nämnd. Förvaltningen har inte inför ht 21 lyckats rekrytera lärare till åk 5/6 till Svappavaara skola 
varför eleverna erbjuds skola i Vittangi. Backens förskola har flyttat sin verksamhet till Bolagsskolan 
och reducerats till en avdelning. Politiskt beslut om Familjecentral med tillhörande Öppen förskola, 
kommer att genomföras under hösten i samverkan med Socialförvaltningen. 
 
Analys av måluppfyllelsen i årskurs 9 vårterminen 2021 har gjorts. Den preliminära statistiken för 
Kiruna kommuns grundskolor vårterminen 2021 visar på lägre resultat än 2020 inom alla tre 
kategorier av måluppfyllelse – andel elever behöriga till gymnasiets nationella program, andel elever 
som uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt genomsnittligt meritvärde. Avseende andel elever 
behöriga till gymnasieskolan ligger resultatet ungefär på genomsnittet för de senaste fem åren. Det 
genomsnittliga meritvärdet utgör tillsammans med 2018 det lägsta resultatet för samma period. Det 
resultat som sticker ut är andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen där resultatet 2021 
är det lägsta under hela femårsperioden 
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§ 104 fortsättning  
 
 
Det kultur- och utbildningsnämnden kommer att arbeta med under läsåret är att konsolidera beslutad 
skolstruktur. Detta innebär att andra utvecklingsområden kommer att få stå tillbaka under läsåret. Det 
sviktande barnantalet i förskolan försvårar arbetet med att avveckla befintliga och etablera nya förskolor. 
Oförutsägbara flyttströmmar gör det svårare att dimensionera våra verksamheter. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 100 beslutar att kultur- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att färdigställa delårsrapporten och föredra den vid kultur- och utbildnings-
nämnden 2021-09-16 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna, 
 
att  skicka delårsrapporten till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 105 21-121-603 
 
 
Uppföljning av åtgärdsplan för kompetensförsörjning  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse ” Uppföljning åtgärdsplan kompetensförsörjning 2021” daterad 2021-08-25. 
 
Inför höstterminen 2021 har kultur- och utbildningsförvaltningen haft en kampanj för blivande lärare 
som studerar på landets olika lärosäten, främst på LTU (Luleå Tekniska Universitet), Lapplands 
lärcentra och LKF (Lapplands kommunalförbund) för att rekrytera dessa till Kirunas skolor. Kampanjen 
resulterade i att rekrytera sex nyexaminerade lärare främst till låg- och mellanstadiet. 
 
Förvaltningen har tagit emot totalt 28 stycken VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) elever som utfört 
sin praktik på Kiruna kommuns skolor (21 lärarkandidater) och förskolor (sju förskolelärarkandidater) 
under ht 20/ vt 21, för att knyta kontakter inför kommande yrkesliv.  
 
Förvaltningen har höjt kompetensen hos 11 anställd personal (bland annat elevassistenter och personal 
på grundsärskola) genom att låta dem genomföra barnskötarutbildningen med handledning av vår egen 
personal på arbetstid.  
 
Elevassistenterna har genomgått flertal kompetensutbildningar för att bättre kunna assistera och bemöta 
elever med syn- och hörselnedsättning, NPF problematik, språkstörning och metoder för ett likvärdigt 
och respektfullt bemötande. Samtlig personal har påbörjat en kompetensutbildning inom värdegrund 
och likabehandling, vilken avslutas under ht 21. 
 
Blivande pensionärer erbjuds en bonus för att fortsätta arbeta inom förvaltningen vid 67 års ålder. 
Förvaltningen erbjuder även anpassning av arbetstid så att schemaläggning upplevs attraktiv för 
personal, så långt verksamheten har möjlighet, för att behålla kompetent personal. Förvaltningen har 
under vt 2021 kartlagt all personals kompetens och fördelat kompetensen mellan de olika skolorna för 
att öka likvärdigheten mellan de olika skolenheterna. Resultatet av detta har tyvärr ännu inte hunnit 
utvärderas, då kommunens personalavdelning är kraftigt underbemannad. 
 
Förvaltningen har inte lyckats rekrytera lärare till Svappavaaras skola åk 5-6, varpå eleverna har flyttats 
till Vittangiskola (5 elever) och NRS Kiruna (2 elever). Kansliet på förvaltningen har lyckats bra med 
rekryteringar och har inför ht 21 en god bemanning. Förvaltningen har även via KBAB lyckats hitta 
korttidskontrakt till flera av våra nyanställda. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 101 beslutar att ärendet föredras vid  
kultur- och utbildningsnämnden 2021-09-16. 
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§ 105 fortsättning 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga rapporten till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______ 
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§ 106 21-097-520 
 
 
Handlingsplan hållbar energi 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att anta plan för hållbar energi 2022 som nämndens egen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Plan för hållbar energi 2022” reviderad 2021-08-25.  
 
Planen för hållbar energi upprättades 2016-07-07 och antogs 2016-09-22, § 116. Därefter revideras 
planen årligen. Planen för hållbar energi upprättades 2016-07-07 och antogs 2016-09-22, § 116. Därefter 
revideras planen årligen. Årets revidering innehåller vissa tillägg (nedan) som syftar till att minska 
energianvändning, använda energin mer effektivt, öka andelen förnybar energi samt att verka för mer 
miljösmarta transporter. 
 
Utredning om avveckling av gamla förskolor och nyproduktion av nya förskolor, vad avser läge och 
storlek, pågår. Förslag presenteras kultur- och utbildningsnämnden hösten 21. 
 
Ombyggnationer av skolkök som ska ersätta delar av Hjalmar Lundbomsskolans kök pågår, 
Triangelskolans kök 2021 och Bergaskolans kök påbörjas vårterminen 2022. 
 
Minska ”bomkörningar” inom skolskjuts initierat, rutiner under framtagande.  
 
Måltidsverksamheten har uppnått målet 25 % ekologisk mat och önskar ett nytt inriktningsbeslut från 
kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Minskat matsvinn med digital våg på alla kök, skolor och förskolor, implementerat.  
 
Kulturskolans lokaler i nya Kunskapshuset beräknas vara klara 2023.  
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 103 beslutar att ärendet föredras vid  
kultur-och utbildningsnämnden 2021-09-16. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att anta plan för hållbar energi 2022 som nämndens egen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  
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§ 107 20-876-628 
 
 
Tillsyn av Fristående Förskolor och Pedagogisk omsorg verksamhetsåret 2020 i 
Kiruna Kommun 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger rapport ”Rapport/Beslut - Tillsyn av Fristående Förskolor och Pedagogisk omsorg 
verksamhetsåret 2020 i Kiruna Kommun”, samt tillhörande missiv daterat 2021-07-06. 
 
Enligt skollagen står den fristående förskolan under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar och ta del av de 
handlingar som behövs för tillsynen. Den som ansvarar för den fristående förskolan är även skyldig att 
på uppmaning av kommunen göra sammanställningar som behövs för tillsynen. Kommunen ska även, 
inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den fristående förskolan. Kiruna kommun har 
som huvudman uppdraget att utöva tillsyn över fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg. 
Detta genomförs årligen med en mer omfattande tillsyn vart annat år. För 2020 har en mer omfattande 
tillsyn genomförts även om rådande pandemisituation har medfört vissa begränsningar i uppdraget. 
Huvudmannen har efter tillsyn möjlighet att komma med förelägganden vilka är tvingande eller med 
förslag till åtgärder. Fokus detta tillsynsår har varit det systematiska kvalitetsarbetet. De verksamheter 
som blivit tillsynade är: Fjällbjörkens förskola, Fyrklöverns förskola, Förskolan I Ur och Skur Myggan, 
Noas ark Förskola, Sameförskolan Lávvu Karesuando, Giron Ovdaskuvla Kiruna, Ströms Slott annan 
pedagogisk omsorg (familjedaghem). 
 
Det finns inga förelägganden utifrån tillsynen. Däremot finns förslag på åtgärder för två av verksam-
heterna. Giron Ovdaskuvla i Kiruna uppvisar vissa brister i det systematiska kvalitetsarbetet. De 
uppfyller till viss del de krav som följer på uppdraget för förskolan utifrån läroplanen (Lpfö 18). 
Föreslagna åtgärder redovisas i rapporten. 
Ströms Slott annan pedagogisk omsorg föreslås utbilda sin personal inom vissa områden. Föreslagna 
åtgärder redovisas i rapporten. På övriga tillsynade verksamheter finns inget att anmärka på. 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 102 beslutar att ärendet föredras vid 
kultur-och utbildningsnämnden 2021-09-16. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Lars-Jonas Kemi (SL), Rune Lans (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  
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§ 108 21-860-600 
 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 som sin egen.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till plan för systematiskt arbetsmiljöarbete i 
skrivelsen ”Systematiskt arbetsmiljöarbete 2022” daterad 2021-08-25. 
 
Kultur och utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete skall tillgodose en tillfredställande arbetsmiljö i 
enlighet med arbetsmiljölagen (AML). I denna ställs krav på att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete, dokumentera arbetsmiljön och aktivt arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
 
Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka och bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljö-
verksamhet, där arbetstagaren skall medverka och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för 
att åstadkomma en god arbetsmiljö. En grundförutsättning för att kunna skapa bra arbetsförhållanden är 
ett gott samarbete mellan arbetsgivare och anställda på alla nivåer. 
 
Denna handling utgör Kultur och utbildningsnämndens (KUN) övergripande plan för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2022. Planen beskriver mål, sammanhang och rutiner samt uppdrag och aktiviteter 
för arbetsmiljöarbetet. 
 
Planen är framtagen och upprättad av Kultur och utbildningsförvaltningens skyddskommitté (KUF 
SkyK) – en partssammansatt grupp som arbetar med och samråder beträffande arbetsmiljöfrågor och 
som består av representanter för arbetsgivaren och berörda arbetstagarorganisationer. 
 
Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av verksamheternas kvalitetsarbete och skall bedrivas med en stor 
grad av systematik. Arbetsmiljöarbetet skall förebygga ohälsa och olycksfall samt främja trivsel, 
välbefinnande och en hög måluppfyllnad på arbetsplatserna. Vid behov skall arbetsmiljöarbetet vara 
åtgärdande. 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 105 beslutar att ärendet föredras vid  
kultur-och utbildningsnämnden 2021-09-16. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att anta plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 som sin egen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  



KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-09-16 

Sida 
37 av 52 

 

 
 
 
 
§ 109 20-920-760 
 
 
Återrapportering - starta upp familjecentral 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att ge kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i lokaler på Högalidsgatan 1 i samarbete  
 med socialförvaltningen, Region Norrbotten och privata hälsocentraler inleda en samverkan  
 kring barn och familjer, 
 
att ge kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att senast i december 2021 presentera ett  
 samverkansdokument och upplägg av verksamheten, ansvarsfördelning, styrgrupp och  
 ekonomi. En återkoppling från Regionfastigheter skall begäras angående hyrespolicy av  
 deras lokaler,  

 
att  avslå 3:e attsatsen.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelsen ” Återrapport ang. uppdrag att starta en familjecentral” daterad 2021-08-03. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-14 (§108, 2019.00455) att starten av en familjecentral skall 
samordnas med respektive förvaltning inom egen budgetram. De förvaltningar som berörs i första 
stadiet är socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen i samverkan med Regionens 
ungdomsmottagning och MVC/BVC (mödravårdscentral/barnavårdscentral). I en fullskalig 
familjecentral kan även elevhälsa, ungdomskonsulent, arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet ingå.  
 
En familjecentral är en generell mötesplats för föräldrar och barn som ska verka hälsofrämjande. En 
nationell sammanfattning visar att den vanligaste formen samlokaliserar mödrahälsovård, 
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Idag finns det någon typ av familjecentral i över 200 av 
Sveriges kommuner. Kiruna kommun har bedrivit utredningar och planerat en samverkan med regionen 
kring en familjecentral sedan 2014. Utredningarna visar att följande verksamheter bör samlokaliseras för 
att gynna både medborgare och professionella fullt ut;  
 
Socialförvaltningens öppenvård, Kultur- och utbildningsförvaltningen öppen förskola (ny verksamhet), 
Kultur- och utbildningsförvaltningens elevhälsa, Arbetsmarknadsenhetens ungdomshandläggare, 
Kultur- och utbildningsförvaltningens ungdomskonsulent, Regionens ungdomsmottagning (Kiruna 
hälsocentral) separat ingång, Regionens MVC/BVC-verksamhet (Kiruna hälsocentral), Kiruna kommuns 
familjerådgivning (separat ingång). 
 
Samtliga verksamheters lokaler berörs inom kort av stadsomvandlingen och flytt planeras just nu av flera 
verksamheter. Förvaltningarna anser därför att det är av största vikt att planering av ett fullskaligt 
familjens hus inleds omgående för att ta tillvara på möjligheten att samlokalisera utan ökade 
driftskostnader och flera flyttar för respektive verksamhet. 
 
En styrgrupp bestående av förvaltningschefer och verksamhetschefer från socialförvaltningen, kultur- 
och utbildningsförvaltning och Kiruna Hälsocentral har träffats senast 2021-06-30. Kiruna hälsocentral 
är intresserade av att samverka även i den nya lokalen på Högalidsgatan. Samverkan kan ske i form av 
utökade nätverksträffar mellan professionerna, tematräffar på öppen förskola som BVC/MVC ansvarar 
för med mera.  
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§ 109 fortsättning   
 
 
Styrgruppen beslutade också att tillskriva verksamhetsansvarig på Regionen för att säkerställa att frågan 
om en gemensam familjecentral beaktas i arbetet med förstudie för ett nytt sjukhus. Kultur- och 
utbildningsförvaltningen har utsett en ansvarig rektor för öppen förskola och verksamheten planeras 
initialt att bedrivas 3 halvdagar per vecka. Öppenvårdens barn- och familjebehandlare kommer att sitta i 
lokalerna på permanent basis. En ledningsgrupp för samverkan skall skapas i september med 
Öppenvårdens enhetschef som sammankallande. Norrskenets hälsocentral skall också bjudas in. 
 
Socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår  
 
att socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningarna i uppdrag att i samverkan  

med Region Norrbotten och privata hälsocentraler inleda en samverkan kring barn  
och familjer i lokaler på Högalidsgatan 1.  

 
att  socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningarna i uppdrag att senast i 

december 2021 presentera ett samverkansdokument och upplägg av verksamheten, 
ansvarsfördelning och styrgrupp. Om möjligt skall en återkoppling från Regionfastigheter 
angående hyrespolicy av deras lokaler inkluderas.  

 
att  socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden underställer frågan om en 

fullskalig familjecentral till Kommunstyrelsen för eventuellt uppdrag av en förstudie 
kring en fullskalig familjecentral i Nya Kiruna centrum. 

 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 105 beslutar att ärendet föredras vid kultur-
och utbildningsnämnden 2021-09-16. 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att ge kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i lokaler på Högalidsgatan 1 i samarbete  
 med socialförvaltningen, Region Norrbotten och privata hälsocentraler inleda en samverkan  
 kring barn och familjer, 
 
att ge kultur- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att senast i december 2021 presentera ett  
 samverkansdokument och upplägg av verksamheten, ansvarsfördelning, styrgrupp och  
 ekonomi. En återkoppling från Regionfastigheter skall begäras angående hyrespolicy av  
 deras lokaler,  

 
att  avslå 3:e attsatsen.  
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Krister Pounu (KD), Magnus Gustafsson (C), 
Kenneth Nilsson (S). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden. 
_______  
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§ 110 21-594-670 
 
 
Allmänkultur 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ”Rapport Allmän Kultur 2021”, daterad 2021-08-31 för vilken kultursekreterare Malin Rolund 
redogör. Sammanfattningsvis lyfter rapporten:  
 
Arbetet med Kiruna kommuns nya webbsida ”Konst och kulturhistoria” en webbplattform med syfte att 
lyfta fram och synliggöra kulturella verksamheter. Flytt av bildarkivet och lansering av digital plattform 
för bildsamlingen.  
 
Gällande konstområdet har kultur- och utbildningsförvaltningen under hösten 2020 upprättat och 
genomfört hängning av en konstplan till Räddningstjänstens nya station. Efter upphandling har Agneta 
Andersson, Victoria Andersson samt Lena Ylipää tilldelats uppdraget att i samarbete med förvaltningen 
ta fram en utvecklad konstplan för Kristallen och Aurora kultur & Kongress. 
Förvaltningen har vid fem tillfällen under läsåret 2020/2021 samverkat med Kiruna Konstgille och 
skapat utställningsverksamhet.  Inom ramen av Kirunastipendiet 2020 har Kiruna kommun i november 
2020 köpt in två konstverk av Eva Kitok, Kirunastipendiat 2020. Kiruna Kommun har även under det 
gånga året tagit emot två donationer av konstverk. Under hösten har cirka 35 förstoringar av fotograf 
Borg Mesch hängts inom seniorboendet Runabacken. Kultursekreteraren samarbetade även med 
kommunantikvarie Clara Nyström kring en pop-up utställning i Gallerian.  
 
Under den gånga perioden har kultursekretaren och kommunantikvarie deltagit i flera sammankallade 
regionala nätverk som har till syfte att uppmärksamma och tillgängliggöra vårt världsarv i kommunen; 
Struves Meridianbåge.  
  
Under det gångna verksamhetsåret har förvaltningen tillsammans med kulturutskottet arbetat med 
processen att utse tre stipendiater, Lina Hjorts Kulturstipendium 2020 tilldelades Britta Marakatt 
Labba, Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium 2020 tilldelades Rullklubben Myggan och till 
Kirunastipendiat 2021 utsågs Leyun Wang.  
 
Från och med januari 2021 ansöker enskilda personer och föreningar förvaltningens olika bidrag, genom 
webbportalen ”Actor Smartbook”. Implementering av systemet har fallit väl ut och handläggarna 
upplever systemet tidseffektivt och överskådligt. För bidraget årsanslag kulturföreningar 28 ansökningar 
hanterats och samtliga blev beviljade. Förvaltningen har även följt upp och ombesörjt utbetalning av de 
årligen återkommande verksamhetsbidrag som uppgår till totalt 1 645 000 kr, som vilar på upprättade 
avtal som tecknats med Folkets Hus Vittangi, Folkets Hus Kiruna, Folkets Hus Jukkasjärvi, Kiruna 
Konstgille, Kiruna Riksteater & Kulturförening, Giron Sámi Teáhter, Tornedalsteater.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har under föregående läsår i samarbete med kulturutskottet, startat 
upp arbetet med att se över och revidera de riktlinjer och kriterier som gäller för samtliga bidrag som 
förvaltningen ansvarar för. 
 
Ordförande önskar ett förtydligande om hur vi stödjer andra kulturformer än konst, som film, musik och 
teater, vilket görs genom årsanslag och verksamhetsbidrag. 
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§ 110 fortsättning  
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 § 82 beslutar att ärendet utgår då underlag inte är klart till 
sammanträdet.  
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-09-02 § 61 beslutar att rapporten föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2021-09-16. 
 
Kultursekreterare Malin Rolund föredrar rapporten vid dagens sammanträde visuellt med bildspel.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______ 
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§ 111 21-830-632 
 
 
Rapport Kulturskolan 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
 
Föreligger ”Kulturskolans septemberrapport 2021” daterad 2021-09-02” med tillhörande missiv, för 
vilken verksamhetschef för kulturskolan Markus Forsberg föredrar.  
 
Kulturskolan har ett utmanande läsår bakom sig, där pandemi och långtidssjukskrivningar påverkat 
verksamheten. Personalbrist har varit svår att lösa till följd av anställningsstopp. Lokala restriktioner 
gällande covid-19 har haft god effekt, ingen i Kulturskolans personal har haft konstaterad covid-19. 
 
Kulturskolan i förskolan avslutades efter höstterminen 2020, men danspedagogen är nu anställd i det 
ordinarie förskoleteamet. En ny, uppskattad kurs är införd i Kulturskolans utbud för målgruppen: Rytm 
och rörelse. En planerad satsning på att nå nya målgrupper i samarbete med ungdomsverksamheten fick 
läggas på is på grund av pandemi, men återupptas under kommande verksamhetsår.  
 
Kulturskolans friskvårdsplatser har inspirerat till ett regionalt samarbetsprojekt mellan kulturskolorna i 
syfte att främja barns och ungas hälsa: Kulturstark. Många aktiviteter genomförs, bland annat 
kompetenshöjande insatser för personal. Friskvårdsplatserna fortsätter med utvecklade möjligheter till 
distansundervisning. 
 
Processen med nya lokaler i Kunskapsstaden har fortsatt. Investeringsbehov är inte klarlagda, vilket gör 
att budgetäskande inte kan genomföras i tid till flytten höstterminen 2023.  
 
Upprustning av stora danssalen är genomförd enligt plan, men den tekniska utrustningen behöver 
testköras.  
 
Under höstterminen kommer ett förslag för organisering av musikundervisning i kommunala skolor 
presenteras för beslut under vårterminen och genomförande höstterminen 2022. Under tiden utmanar 
nya skolstrukturen med uteblivna intäkter från uppdrag.  
 
Ett stort projekt i digitalt skapande riktat mot grundskolan kommer att genomföras 2021–2023, med stöd 
av LKAB Akademi och Statens kulturråd. Projektet kopplar till centrala innehållet i ämnena matematik 
och teknik och erbjuds samtliga elever i årskurs 5 och 8 i kommunen utan kostnad. Nya kurser i digitalt 
skapande införs i utbudet. Ett makerspace inreds i Kulturskolans lokaler.  
 
 
Hantering av ärendet  
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-09-02 § 63 beslutar att rapporten skickas ut 
skriftligt inför kultur- och utbildningsnämnden 2021-09-16 och föredras muntligt vid sammanträdet.  
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§ 111 fortsättning  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden Krister Pounu (KD), Jimmy Johansson (C), Magnus 
Gustafsson (C), Annica Henelund (C), Rune Lans (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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§ 112 20-533-601 
 
 
Skola tillsammans 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2019-05-16 § 58, beslutades det om en process för förändringsarbete 
inom skolan som fick namnet Skola tillsammans, innehållande nio delmoment; 1. Årskursindelning,  
2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 4. Landsbygden, 5. Elevhälsan, 6. Språkcentrum,  
7. Kultursamverkan, 8. Personal/rekrytering, 9. Nya grundskolan i nya centrum. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 a, att genomföra skolstrukturförändringen 
i Kiruna centrum enligt förvaltningens förslag samt att tidpunkten för genomförande sätts till senast 
höstterminen 2021 men att kultur - och utbildningsförvaltningen tillsammans med rektorer får avgöra 
när exakt det ska genomföras.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-19 § 32 b att delmomentet Nya Raketskolan i 
projektet Skola tillsammans nu anses vara avslutat.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-14 § 58 a, att betrakta punkterna 1. 
Årskursindelning, 2. Centrala Kiruna, 3. Nya Raketskolan, 6. Språkcentrum och 9. Nya grundskolan i 
nya centrum som avslutade.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 2020-06-11 § 86 att lägga till ett tionde delmoment - skolgårdar 
till processen. Förvaltningen fick i uppdrag att göra en översyn över kommunens skolgårdars 
upprustningsbehov och att redovisa detta vid arbetsutskottet 2020-09-03 (kommunfullmäktige 
beslutade 2020-10-19 att KBAB beviljas medel om 2 mnkr 2021–2023 för lekmiljö skolgårdar).  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-17 § 114 att lägga informationen med 
godkännande till handlingarna.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-19 att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans 
med rektorerna se över om tidsförhållandena för genomförandet av den nya skolstrukturen behöver 
justeras och att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med rektorerna se över 
skolstrukturförslaget och elevströmmarna för att se om det finns förbättringspotential.  
 
Vid sammanträdet 2020-12-17 föreligger rektorernas skrivelse ”Skolstrukturen höjer kvalitén i skolan”. 
Föreligger även beslut från kommunstyrelsen som 2020-12-07 § 365 beslutar att kultur- och 
utbildningsförvaltningen får utse representanter från arbetsgruppen som bjuds in till 
kommunstyrelsens nästkommande möte för att informera om skolstrukturen. 2020-12-14 genomfördes 
MBL-19 (Medbestämmandelagen) gällande bemanningsförslaget för skolstrukturförändringen. 
Därefter skickas förslaget ut till skolorna som genomför risk- och konsekvensanalyser. Slutligen 
genomförs MBL-11 och förhoppningen är att bemanningsplanen ska vara klar i slutet på januari. 
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§ 112 fortsättning 
 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2020-12-17 § 185 beslutade att lägga förvaltningschefens 
information till handlingarna och att kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
barnkonsekvens-analys på skolstrukturen utifrån nuläget och att den ska redovisas vid kultur- och 
utbildningsnämnden 2021-01-21. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 § 9 beslutar att ärendet föredras vid 
kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21. Förvaltningschef Eva Lönnelid informerar om att 
barnens bästa alltid tas i beaktande och inte specificeras särskilt även om man följt den rekommen-
derade checklistan. Vidare informerar hon om att hon och kulturchef/biträdande förvaltningschef 
Conny Persson ska träffa tjänstemän från planavdelningen angående trafiksituationen i korsningen 
Gruvvägen/Adolf Hedinsvägen. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 11 beslutar att lägga förvaltningschefens information 
till handlingarna och att återremittera ärendet för komplettering med en mer beskrivande 
barnkonsekvensanalys till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-04. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-18 § 24 redogör kulturchef/biträdande 
förvaltningschef Conny Persson för den mer beskrivande barnkonsekvensanalys som föreligger och 
utskottet beslutar att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att redovisa barnkonsekvens-
analysen och de nya uppdaterade elevströmmarna vid nämndsammanträdet den 4 mars 2021.  
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-03-04 § 35 föreligger skrivelse ”Barnkonsekvensanalys av 
skolstruktur, nuläge” samt en schematisk bild av elevströmmarna, vilka förvaltningschef och 
kulturchef/biträdande förvaltningschef föredrar. De informerar om att tjänstebemanningen är klar 
och att en annons är ute för att rekrytera fler behöriga lärare. Kultur- och utbildningsnämndens lägger 
informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-06 § 58 informerades om att mer information gällande 
skolstrukturen och klargörande om skolskjutsar ar delgetts via olika kanaler. Vidare informerades det 
om arbetet med trafiksituationen och arbetet med bemanning på de olika skolorna för att hålla ihop 
klasserna på bästa sätt. Kultur- och utbildningsnämnden valde att lägga informationen med 
godkännande till handlingarna. 
 
Vid arbetsutskottet 2021-05-27 informeras det om att det arbetas mycket kring trafiksituationen, allt 
kommer inte bli klart i tid, vilket beror på att det har saknats personal på plan- och stadsbyggnads-
avdelningen.  Vidare föreslår biträdande förvaltningschef Conny Person att lägga till en stående punkt 
på kultur- och utbildningsnämndens dagordning ”Förskola tillsammans” från och med hösten.  
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-06-10 informeras det om att stort arbete med trafiksituationer 
pågår. De nya arbetslagen har träffats digitalt. Kultur- och utbildningsnämnden valde att lägga 
informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Vid arbetsutskottet 2021-09-02 informeras det om att förvaltning har fått förstärkning som drivit 
trafikfrågan och en försöksverksamhet med skollotsar som följer barn på morgonen för områdena 
Triangel/Bergas och Högalid/Luossavaara. Inga trafikljus kommer innan vintern, tydligare än så är 
meddelat. Skolstart har varit belastande på olika håll, alla har jobbat hårt och alla är igång. Arbetsutskottet 
beslutar att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
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§ 112 fortsättning  
 
 
Vid kultur- och utbildningsnämnden 2021-09-16 föreligger skrivelse ”Skola tillsammans 
förvaltningschefen informerar” daterad 2021-09-07 ur vilken framgår att arbetet med Skola tillsammans 
inför skolstart ht 21 har förlöpt enligt plan. 
 
Personal och elevgrupper har fördelats enligt förslaget till Skolstruktur med stadieindelning, paralleller, 
likvärdig skola och rätt till utbildning. Personalen har haft ett mödosamt arbete med förberedelser inför 
skolstarten, som har förlöpt gott. Personalen förtjänar att uppmärksammas för detta. Förvaltningen har 
haft ungdomar anställda under sommarveckorna för att få möbler och material transporterat mellan 
skolorna.  
 
Endast enstaka klagomål har framkommit från vårdnadshavare angående elevens klassplacering, vilket 
tagits hänsyn till.  
 
Ny kollega på förvaltningen har arrangerat skollotsar i samarbete med Arbetsmarknadsenheten och 
Arbetsförmedlingen för att uppmuntra elever att promenera till skolan samt för att säkra skolvägarna 
och trafiksituationen utanför skolorna. Insatsen är uppskattad av vårdnadshavare och elever. Arbetet 
med att anpassa skolvägar och säkra trafiksituationer i närheten av skolorna fortgår men är försenat på 
grund av svårigheter att upphandla entreprenörer för arbete. Korsningen Adolf Hedinsvägen/ 
Gruvvägens planerade trafikljus kommer inte att verkställas som tidigare utlovats. 
 
Tillgång på såväl behörig personal som övriga yrkeskategorier på olika nivå är skriande.  
 
Senare under hösten kommer en uppföljning avseende måluppfyllelse och kostnader för skolstrukturen 
att sammanställas. De ekonomiska kostnaderna kommer att inrymmas i konto för anpassning av 
verksamheter. 
 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Rune Lans (C), Kenneth Nilsson (S) 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  
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§ 113 21-002-600 
 
 
Förvaltningschefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Biträdande förvaltningschef Conny Persson informerar om att 
 
2026 kommer grundskolan att bli 10 årig, vilket innebär att personalen i förskoleklass behöver 
kompetensutvecklas. Förskolorärarna i förskoleklass måste läsa 30 högskolepoäng i matematik eller 
skrivinlärning. Vilket kommer påverka medel för kompetensutveckling även om statsbidrag för ändamålet 
kommer att kunna sökas. Den förskollärare som inte antar utmaningen erbjuds tjänst i förskola.  
 
Nya Raket skolan har utsatts för våldsam vandalisering i sexsiffrigt belopp. Säkerhetsansvarig och 
fastighetsansvarige på Kiruna Bostäder är kontakade och kameraövervakning i någon form kommer att 
behövas installeras framöver. Det rör sig om ett tiotal fönster på skolan och även busskurer i området.  
 
Föreliggande ” Redogörelse angående kultur- och utbildningsnämndens rutiner för ansökan, redovisning, 
uppföljning etcetera av riktade statsbidrag till förskola och skola” daterad 2021-08-24.  
Redogörelse avser att beskriva hur kultur- och utbildningsnämndens verksamheter arbetar med riktade 
statsbidrag till förskola och skola i syfte att besvara granskningsfrågor från PWC. Granskningen är inte 
riktad till kultur- och utbildningsnämnden utan redovisningen är för kännedom då det kom på uppdrag 
från kommunledningen att besvara följande frågor: 

- Finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga statsbidrag att söka samt 
att det är tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska sökas eller ej?  

- Finns tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar av statsbidrag?  
-  Finns tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till staten av riktade 

statsbidrag?  
 
Föreligger även en sammanställning över ” Antal medarbetare för en förvaltningschef alternativt skolchef i 
Norrbotten” upprättad 2021-08-31, då denna sammanställning efterfrågats av nämndens ledamöter.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yttrande i kultur- och utbildningsnämnden av Rune Lans (C), Magnus Gustafsson (C). 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  
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§ 114 21-003-600 
 
 
Kulturchefen informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kulturchef Conny Persson informerar enligt följande, 
 
För Aurora Kultur & kongress inväntas slutbesiktning och interimistiska beslut för att kommunen ska få 
tillgång till huset. Detta kommer ske under hösten. Katja Pettersson har blivit tilldelad uppdraget att utföra 
konstnärlig gestaltning till den stora vägg i Kulturhuset som kan ses utifrån torget. Vilket kommer bli en cirka 
27 x 10 meter stor akvarellmålning. Nästa vecka hålls ett möte om biovisning för att få klart vem som ska åta sig 
det uppdraget. Förfrågan om att bemanna bioverksamheten utifrån förfrågningsunderlag kommer att utlysas. 
 
Förvaltningschef Eva Lönnelid har sagt upp sig och arbetar sin sista dag 29 september, därför kommer Conny 
Persson från och med nu att ha tillförordnat förvaltningschefsuppdrag.  Detta medför att Conny kommer lämna 
ifrån sig en del operativa uppgifter gällande kultur, även om beslutsfattandet kommer ligga kvar hos honom.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  
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§ 115 21-004-600 
 
 
Ordföranden informerar  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordföranden Annica Henelund meddelar att hon närvarat vid konferensen aktuell skolpolitik. 
Konferensen handlade bland annat om läget rörande Covid-19, motivation, utvecklingen av 
Norrbotten och Västerbotten som pågår med många nya arbetstillfällen och Po Tidholm föredrog om 
strukturbidrag.  
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______  
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§ 116 21-005-600 
 
 
Delgivning av inkomna handlingar 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-08-16 över inkomna handlingar 2021-05-18--2021-08-16. 
 
Ur rapporten lyfts för kännedom beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-07--08, § 105 Överföring av 
investeringsmedel för skolgårdar från kultur- och utbildningsnämnden till Kirunabostäder AB. I vilket 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel om 500 tkr för investering skolgård Luossavaara skola 
samt 500 tkr för investering skolgård Bergaskolan år 2021 till kommunstyrelsens uppdragsverksamhet 
kommunala fastigheter för dessa ändamål. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 110 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-09-02 § 65 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  
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§ 117 21-006-602 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-08-18 över delegationsbeslut 2021-05-18--2021-08-18. 
 
Föreligger även skrivelse ”Beslut om tillfällig flytt av åk 5 och 6 från Svappavaara skola till Vittangi skola” 
daterad 2021-08-19. Delegationsbeslutet innebär att då det inte varit möjligt att rekrytera lärare till 
Svappavaaras skola åk 5 och 6 inför höstterminen 2021 kommer aktuell elevgrupp att erbjudas skolgång  
i Vittangi skola under denna termin. Skoltransporter tar fram tider för resa mellan Svappavaara och 
Vittangi med utgångspunkten så liten väntan som möjligt för eleverna. Om skolledningen inför 
vårterminen ej lyckats rekrytera erforderlig personal har kultur- och utbildningsnämnden möjlighet att 
fatta beslut om förlängning av den erbjudna skolgången i Vittangi även under vårterminen 2022. 
 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 84 beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-09-02 § 66 beslutar att lägga delgivningen med 
godkännande till handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  



KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-09-16 

Sida 
51 av 52 

 

 
 
 
 
§ 118 21-007-600 
 
 
Delgivning av klagomål enligt skollagen 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger sammanställning daterad 2021-08-16 över klagomål 2021-05-18--2021-08-16. 
 
Hantering av ärendet 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 112 beslutar att lägga delgivningen till 
handlingarna. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Rune Lans (C) 
 
att lägga delgivningen till handlingarna. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Rune Lans yrkande. 
_______  



KIRUNA KOMMUN 
Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-09-16 

Sida 
52 av 52 

 

 
 
 
 
§ 119 21-008-600 
 
 
Kurser, konferenser samt förrättningar som ska godkännas av nämnden 
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna ordförande Annica Henelunds deltagande vid konferensen.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordföranden Annica Henelund informerar om att hon vill delta i Länsträff för ordföringar och 
skolchefer i Norrbottens kommun. Träffen sker 13–14 oktober. 
 
 
Yrkande och beslutsgång 
 
Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden 
 
av Annica Henelund (C) 
 
att godkänna ordförande Annica Henelunds deltagande vid konferensen.  
 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande. 
_______ 
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